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Usługi logistyczne

Marta Szulc, Małgorzata Miklin1
G4S Polska

Bezpieczny transport
Transport we współczesnej logistyce jest niezmiernie ważnym elementem, który często warunkuje powodzenie realizacji oraz wpływa znacząco na ocenę zarządzania całą logistyką.
Planowany, bez zniszczeń, bezpiecznie przeprowadzony i dostarczony do umówionego celu transport jest we współczesnej gospodarce jednym z elementów decydującym o kontraktach,
zleceniach, przepływie towarów i wysokości obrotów oraz przychodów firm. Wybierając firmę,
Konwojowanie transportu (fot. G4S Polska).
która będzie odpowiedzialna za usługi transportowe i przewóz towarów należy zwrócić uwagę
na takie elementy jak: pozycja rynkowa firmy, doświadczenie, Podstawy prawne dotyczące transportu
lista klientów, czy współpraca z klientami firmy jest długoterminowa czy też są to tylko jednorazowe zlecenia, szybkość reNajważniejszym przełomem w prawnym aspekcie współczealizowanych zleceń oraz terminowość, niezawodność, kosz- snej logistyki transportu, było uchwalenie w latach 80. reguty w porównaniu do firm konkurencyjnych. Ważne są także lacji, która ujednolicała w Europie zasady prawa przewozoweaspekty dotyczące bezpieczeństwa: czy są przestrzegane go. Określono wtedy właśnie zasady dotyczą wykonywania tej
i gwarantowane w stosunku do samych pracowników będą- działalności. Transport – zwłaszcza drogowy jest bardzo docych w drodze i środka transportu, którym będzie odbywał się brze prawnie uregulowany w konwencjach międzynarodowych
przewóz danego ładunku.
oraz w przepisach prawodawstwa danych państw.
Bezpieczeństwo transportu w logistyce musi być odpowiedNajważniejsze zasady i regulacje określające ten transport
nio dobrane do wielu zmiennych (choćby wartość przesyłki, są zapisane w następujących konwencjach:
rodzaj opakowania, możliwości zniszczeń itp.), które indywi- ● Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym (określająca zadualnie powinno być dobierane do każdego zlecenia przy okresady poruszania się po drogach)
śleniu na przykład środka transportu, jaki będzie najlepszy, wy- ● Konwencja CMR (określa wzór międzynarodowego listu przetyczeniu trasy przejazdu transportu i określenie bezpieczeństwa
wozowego)
w granicach państwa/państw będących na trasie. Takie bezpie- ● Konwencja ADR (określająca zasady transportu materiałów
czeństwo może być zagwarantowane poprzez profesjonalną
niebezpiecznych)
ochronę transportów i/lub poprzez wykorzystanie nowocze- ● Konwencja TIR (zasady tranzytu towarów samochodami cięsnych metod, związanych z zastosowaniem całodobowego możarowymi w zakresie transportu międzynarodowego)
nitorowania środka transportu. Taki system alarmuje centrum ● Konwencja ATP (zasady określające przewóz towarów szybmonitorowania i umożliwia natychmiastowe działania na
ko psujących się)
przykład w momencie popsucia pojazdu na trasie, napadu czy ● Umowa AETR (regulacje dot. czasu pracy kierowców)
● Umowa INTERBUS (zapisy dot. międzynarodowych przewouprowadzenia, prób nieplanowanych przeładunków itp.
zów pasażerskich).

Ważne elementy transportu

W Polsce najważniejszymi źródłami prawa transportowego są:
W logistyce transportu ważne są decyzje podjęte zaraz po ● Ustawa o transporcie drogowym (przepisy określające zaprzyjęciu zlecenia. Konieczna jest wiedza na temat tego, co
sady zarobkowego prowadzenia transportu drogowego
będzie przewożone: gabaryty, ciężar, czy dane dobro podoraz regulacje dot. zakresu działania Inspekcji Transportu
lega przepisom ADR, rodzaj przesyłki (na przykład paleta,
Drogowego)
cysterna, chłodnia, kontener, plandeka). Następnym etapem ● Ustawa Prawo Przewozowe (zawiera wzory listów przewojest zaplanowanie transportu, w tym między innymi punkt
zowych i zasady zawierania umów w zakresie przewozu)
odbioru i dostawy oraz jej termin, ilość przewożonych pro- ● Ustawa o czasie pracy kierowców (dopełnienie zapisów konduktów, wybranie odpowiedniej trasy oraz odpowiedniego
wencji AETR).
środka transportu, znajomość przepisów, którym podlega
przewożone dobro. Ważna jest znajomość przepisów praKoniecznością jest także znajomość kodeksów drogowych,
wa dotyczących zasad przewozu w granicach państw UE oraz które określają zasady poruszania się po drogach danych popoza nimi.
jazdów w sensie organizacyjnym i technicznym.
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